het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Informatieblad van de
bewonersvereniging Gijzenrooi

Jaargang 10,
Nummer 33 juni 2001

Van de
bestuurstafel

Ideeën:

- Korfbal, volleybalnet, tafeltennistafel
voor de wat oudere kinderen
- Meedoen aan de landelijke straatspeeldag

Voordat de zomer in alle hevigheid
losbarst, informeer ik u weer over de
voortgang van de vereniging.

Bestuursvergaderingen

Begin van dit jaar is besloten om de
frequentie en samenstelling van deze
vergaderingen in verband met tijdgebrek
te wijzigen. De ene keer vergadert het
voltallige bestuur, de andere keer
uitsluitend het dagelijks bestuur. In
december toetsen we deze afspraak op
efficiëntie. De vergaderdata zijn voor
belangstellenden op te vragen bij het
secretariaat.

Algemene Ledenvergadering

Op deze avond waren vijftig leden
aanwezig, elders in dit nummer staat het
verslag te lezen.
Ondanks de redelijke opkomst, rekenen
we volgend jaar op meer mensen. Een
actieve vereniging vraagt nu eenmaal
support van de leden.
Het beleidsplan is in overeenstemming
met het huishoudelijk reglement door het
bestuur vastgesteld voor het lopende jaar.
Omdat er onder de leden meer behoefte
aan inspraak was, is afgesproken dat er in
oktober 2001 een avond wordt
georganiseerd waar onder andere het
beleidsplan voor het volgend jaar aan de
orde zal komen. Vanzelfsprekend blijft
een slagvaardig beleid voorop staan.
In het Wirogebouw waren flappen
opgehangen waar iedereen wensen,
klachten en ideeën op kon schrijven. Alle
opmerkingen zullen aandacht krijgen en
bruikbare ideeën worden als het even kan
in de uitvoering meegenomen. Een greep
uit de kreten:

Wensen:
IN DIT ZEGJE
ONDER MEER:
Van de
bestuurstafel

- Verwijderen van zwerfvuil
- Prullenbak bij de speeltuintjes

Klachten:

- Auto's op trottoir in plaats van op
parkeerplaats
- De communicatie met de gemeente laat
te wensen over

Vennendag 26-8
Barbecue 10-6

Complimenten:

die werden er ook uitgedeeld, zoals:
- Actieve vereniging
- Leuk "Zegje"

Vlekjes, wat zijn
het?
Na afloop werd er onder het genot van
Informatie Advies
Centrum Stratum

een hapje en een drankje in een sfeervolle
ambiance nog wat nagepraat.

Hondentoilet in
opspraak
Nieuwe locaties
hondentoiletten
30km gebied in
stratum
Een sportieve start
van het
Stadsdeelkantoor
Namens het Bestuur
Truus van Vessem
Voorzitter
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Koninginnedag
Met veel inzet en enthousiasme
had een groot aantal vrijwilligers
het voorbereidende werk gedaan.
Door de geringe respons waarschijnlijk veroorzaakt door de
schoolvakantie - moesten zij de
activiteiten helaas afblazen.
Jammer voor al die mensen die al
zoveel tijd in de voorbereiding
hadden gestoken. Bedankt
daarvoor! Hopelijk kunnen we
Koninginnedag in 2002 wel in onze
eigen wijk vieren.

Fietspaden
Inmiddels zijn ze aangelegd: de
rode paden die het vooral voor
fietsende kinderen op weg naar
school veiliger moeten maken. Als
vereniging hadden wij de
verkeersveiligheid al eerder
aangekaart. Fijn dat de gemeente
onze wens nu gehonoreerd heeft.
Het wordt straks even wennen aan
de maximumsnelheid van 30 km
op het Diepmeerven,
Bunderkensven en
Kanunnikensven, maar voor alle
fietsers is het wel zo veilig.
Gelukkig wordt het géén
voorrangsweg, dus geef het door:
rechts gaat voor.

De website
U weet inmiddels dat wij een eigen
website hebben www.gijzenrooi.nl.
We krijgen op de site al flink wat
bezoekers. Klikt u zelf ook eens
aan? We zijn er best trots op en
verschillende bezoekers van de site
laten hun waardering blijken.
Natuurlijk kunt u behalve uw
waardering ook allerlei vragen en
opmerkingen kwijt en net als met
de kreten op de flappen proberen
we met nuttige opmerkingen iets
te doen.
Dit was het dan weer. Rest mij nog
u een heel fijne vakantieperiode te
wensen met mooi weer. En gaat u
niet op vakantie, geniet dan van de
mooie omgeving van Gijzenrooi.
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Vennendag op zondag 26
augustus 2001
Een goede traditie wordt voortgezet. De Vennendag vraagt van jong en
oud het nodige speur- en loopwerk binnen de straten, alle Vennen, van
onze wijk. De organisatie hoopt op mooi weer, een grote opkomst en
een gezellige nazit. Doet u ook mee?
De Vennendag wordt dit jaar
opnieuw kort na afloop van de
schoolzomervakanties gehouden,
en één dag later dan eerder in het
Zegje was aangekondigd. Op
veler verzoek is deze activiteit
verplaatst van zaterdag 25 naar
zondag 26 augustus!!!! Van 14.00
uur tot circa 17.00 uur fungeert
het Buurtven
(Eijerven/Schaapsloopven) weer
als start-finish-pleisterplaats.
Voor inschrijving en deelname
wordt per persoon een
bescheiden bijdrage gevraagd.

Speurtocht

Vorig jaar hebben we voor het
eerst zowel jong als ook oud op
een leuke en actieve wijze laten
kennismaken met vele 'hoekjes en
gaatjes' in onze wijk: langs de
speurroute moest erg goed
opgelet worden, want alleen dan
kon je met behulp van detailfoto's
letters verdienen, die tezamen
weer een woord vormden. Uit de
goede inzendingen werden enige
winnaars getrokken en werden er
prijzen verdeeld. De deelnemers
waren enthousiast. De puzzel
werd als pittig ervaren en
kinderen deden niet onder voor
volwassenen. Dit gecombineerd
met een hoge opkomst en puik
weer maakten Vennendag 2000
tot een heerlijke dag.

zorgt u toch gewoon voor
begeleiding?!

Stoepkrijten
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aanwezigheid bij het genot van
een lekker glas fris of alcohol of
een kopje koffie de dag luister bij
te zetten. Uiteraard zijn
versnaperingen voor eigen
rekening. Rond 15.30 uur is het
'terras' op het Buurtven geopend!

Aparte uitnodiging

Noteert u deze dag alvast in uw
agenda voordat u wellicht met
vakantie gaat. U krijgt tevens een
aparte uitnodiging in de bus……

Omdat bij voorgaande edities de
animo en de creativiteit van de
kinderen bij het stoepkrijten erg
hoog was, willen wij alle
kinderen - deelnemers aan de
tocht, maar ook kinderen die niet
hebben 'gespeurd' - vanaf 15.30
uur uitdagen op het plaveisel
langs het Buurtven. Een jury kiest
de beste stoepkrijter! Er zal
gestoepkrijt worden op basis van
een thema.

Voor alle vragen,
opmerkingen, ideeën en
suggesties…….

Buurtborrel

Mariëtte Mooren

Het Vennendagteam is weer
volop bezig met de
voorbereidingen. U kunt zich nog
aanmelden als helper of om
zitting te nemen in de stoepkrijtjury. Het adres en het
telefoonnummer van het
Vennendagteam is:

Iedere inwoner is van harte
uitgenodigd om met zijn

Ook dit jaar zal de wijk op
speelse wijze het decor vormen
voor een speurtocht voor jong en
oud. Welke activiteit ons dit jaar
laat kennismaken met vele plekjes
in onze wijk, wordt nog
besproken in het projectteam
Vennendag. Wel is het volgende
al bekend: deelnemers moeten
beschikken over een goed
oriëntatievermogen en oog voor
details. Om zelfstandig de tocht
te kunnen volbrengen, dienen
kinderen te kunnen lezen en
schrijven. Als uw kind te klein is
om de tocht alleen te lopen, dan
Het Gijzenrooise Zegje pagina 3
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Doe mee op zondag
10 juni 2001!
Fietstocht en barbecue
staan weer voor de deur
Weer of geen weer: de
fietstocht en de barbecue gaan
door! En wel op zondag 10 juni
2001. Zorg dus voor eventuele
regenkleding, getrainde
kuitspieren en zitvlees en een
goed humeur, en een stalen ros
dat u probleemloos door de
bossen voert.
De fietstochten door het mooie
landschap rond Gijzenrooi, met
afstanden van ongeveer 14 en
34 kilometer, vertrekken en
eindigen op het Buurtven. De
deelnemers voor de lange tocht
gaan weg tussen 13.00 uur en

13.45 uur, de korte route start
tussen 13.45 uur en 14.30 uur.
De barbecue zal aangestoken
worden om 16.15 uur.
Barbecuen? Van tevoren
opgeven!
Voor deelname aan de fietstocht
hoeft u zich dit jaar niet vooraf
aan te melden. Om heerlijk te
kunnen smullen van de
barbecue, is voorinschrijving én
betaling van het inschrijfgeld
echter wél noodzakelijk. Dit
doen we om de inkoop en de
kosten zo goed mogelijk in de
hand te houden. U vindt het
inschrijfformulier als bijlage bij
het Gijzenrooise Zegje. Vul het
deelnameformulier in en lever
het in op één van de hierop

vermelde adressen.
Vorig jaar was deze dag,
ondanks het aanvankelijk
slechte weer, enorm gezellig en
druk bezocht. Het eten was dikvoor-mekaar, evenals de sfeer.
Kortom: relaxed en lekker, in
alle opzichten. Doe dus mee!
Voor al uw vragen,
opmerkingen of suggesties belt
of schrijft u met:
Cor Soons
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Kinderziekten met vlekjes:

wat zijn het?
Bijna ieder kind krijgt wel eens een ziekte die vlekjes of blaasjes op de
huid geeft. Meestal gaat het om waterpokken, de vijfde ziekte, de zesde
ziekte of roodvonk. Rode hond en mazelen komen in Nederland weinig
meer voor. Bijna alle kinderen zijn ertegen ingeënt (de BMR-prik).
Huiduitslag is niet altijd het gevolg van een kinderziekte. Uw kind kan
bijvoorbeeld ook een allergie hebben.
Vlekjesziekten zijn besmettelijk. Na
besmetting kan het één tot twee
weken duren voor het kind ziek
wordt. Voor er vlekjes te zien zijn,
voelen kinderen zich vaak al niet
lekker en hebben ze koorts. Dan
kunnen ze al wel anderen
besmetten.
Kinderen die een bepaalde
kinderziekte hebben gehad of
daartegen zijn ingeënt, bouwen
weerstand op tegen deze ziekte. Ze
krijgen die ziekte dan niet meer, of
in een milde vorm.
· Waterpokken begint met
verkoudheid. Vervolgens krijgt het
kind koorts en uitslag. Over het
hele lichaam kunnen rode vlekjes
en blaasjes ontstaan, zelfs in de
mond, in het haar en op de
oogleden. Door krabben kunnen de
plekjes gaan ontsteken. Na enkele
dagen verdrogen de blaasjes tot
korstjes. Het kan twee weken
duren voor de laatste korstjes weg
zijn.
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later. Na twee tot drie weken
wordt de huid schilferig, vooral op
de handpalmen en voetzolen.
· Rode hond begint met opgezette
klieren achter de oren. Na een dag
ontstaan roze-rode vlekjes in het
gezicht en achter de oren. De
uitslag verspreidt zich over het
hele lichaam. Soms zijn er zoveel
vlekjes dat de hele huid rood ziet.
Het kind kan last van branderige
ogen hebben.

tot vijf dagen daalt de temperatuur.
Er ontstaan kleine, lichtrode vlekjes
in het gezicht en later ook op de
romp. De uitslag jeukt niet en trekt
binnen één of twee dagen weg.

· Mazelen begint met verkoudheid:
niezen, hoesten, rode ogen en
koorts. Na drie dagen verschijnen
er witte plekjes aan de binnenkant
van de wang. De vierde of vijfde
dag komen er paarsrode vlekjes in
het gezicht en achter de oren. De
vlekjes verspreiden zich naar
romp, armen en benen en kunnen
samenvloeien.

· Roodvonk begint met keelpijn en
koorts. Kenmerkend is een
zogenaamde 'frambozentong'. De
tong wordt eerst wit en na drie
dagen rood en dik. Op de derde
dag wordt de huid roze en zijn er
rode, ruwe puntjes op de borst te
zien. De uitslag verspreidt zich
over het hele lichaam, vooral naar
de oksels en de liezen. De koorts
begint na drie dagen te dalen. De
uitslag verdwijnt enkele dagen

Waardoor komt het?
Roodvonk komt door een bacterie;
de andere ziekten worden door
virussen veroorzaakt. De virussen
en bacteriën komen het lichaam
binnen via de mond of de neus. Ze
zitten in het speeksel van iemand
die besmet is en in druppeltjes die
uitgehoest of uitgeniest worden.
Ook via handen kunnen de
virussen en bacteriën zich
verspreiden.

· De vijfde ziekte begint met rode
wangen met grillige, roze-rode
vlekjes. De uitslag verspreidt zich
naar romp, armen en benen en kan
wat jeuken. Er ontstaan steeds
meer vlekken, zodat soms de hele
huid roze-rood is. Het kind kan
ook koorts krijgen. Na tien dagen is
de uitslag meestal weer weg. De
vlekjes komen soms terug in de
zon of na een heet bad, maar
verdwijnen dan weer snel.
· De zesde ziekte veroorzaakt hoge
koorts. Soms zetten de klieren in de
hals en achter de oren op. Na drie
Het Gijzenrooise Zegje pagina 6
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trek in eten, maar dat geeft niet.
· Als het kind zich erg naar voelt,
kunt u het paracetamol geven.
· Bij jeuk kunt u bij de apotheek
'schudsel' kopen: een vloeistof
tegen de jeuk. Deze vloeistof kunt
u beter niet op open wondjes
smeren.
· Als uw kind flink ziek is, houdt u
het natuurlijk thuis. Maar een kind
dat zich goed voelt, kán naar het
dagverblijf of naar school.
Klasgenootjes hebben elkaar vaak
al besmet voor de ziekte zichtbaar
is. Andere ouders of personeel
maken echter soms wel bezwaar.
· Vertel uw bezoek van tevoren dat
uw kind een besmettelijke ziekte
heeft.

Mazelen, dag 4
Kan het kwaad?
Kinderziekten zijn meestal
onschuldig en gaan vanzelf over.
Van roodvonk kan een kind wel
erg ziek zijn en hoge koorts en
flinke keelpijn hebben. Ook van
mazelen kunnen niet ingeënte
kinderen erg ziek zijn. Als
zwangere vrouwen rode hond of
de vijfde ziekte krijgen, kan dit
gevaarlijk zijn. Deze ziekten
kunnen het ongeboren kind
beschadigen.

Wat kunt u er zelf aan doen?
· U hoeft uw kind niet in bed te
houden. Als uw kind zich erg ziek
voelt, geeft het zelf wel aan dat het
wil rusten.
· Ondanks de vlekjes mag uw kind
gewoon in bad of onder de douche.
· Het is niet nodig de koorts te
onderdrukken. Wel is belangrijk
dat een kind met koorts regelmatig
drinkt. In de folder 'Kinderen met
koorts' vindt u meer tips.
· Zieke kinderen hebben vaak geen

hallo,

Inmiddels regelmatig krijgen wij
reacties en tips via het internet
en/of email. Hiervan hebben we er
een geplaatst omdat dit een
onderwerp is dat de hele jeugd in
Gijzenrooi aangaat. Met meer
reacties als deze krijgen we een
beter beeld van wat de wensen zijn
vanuit de jongere wijkbewoners.
Met deze reactie zal zeker iets
gedaan worden; hij ligt al bij het
bestuur.

Ik ben Ard. Ik ben 13 jaar en heb 3
zusjes van 6, 9 en 11 jaar en een
hoop vrienden die skateboarden.
Ik wil graag ook een voorstel doen
voor het toekomstige speelplaats:
Het lijkt me leuk als we daar een
skate(board) plaats kunnen krijgen
met asfalt en een funbox + graindbuis. Ik denk dat alle kinderen
boven de 9 jaar daar veel plezier
mee hebben. Maar ook voor
volwassenen is (in-line)skaten een
plezier.

Wanneer naar de huisarts?
Neem contact op met uw huisarts:
· als u denkt dat uw kind rondvonk
heeft;
· als u zwanger bent en in contact
bent geweest met een kind met een
vlekjesziekte.
Neem direct contact op:
· als uw kind erg ziek is;
· als uw kind suf wordt;
· als u bij uw kind puntvormige
huidbloedinkjes ontdekt.
Wanneer er andere verschijnselen
zijn waarover u zich zorgen maakt,
overleg dan met uw huisarts.

Ik hoop dat jullie wat met deze
reactie kunnen.
Met vriendelijke groet, Ard.
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Informatie- en
Adviescentrum (IAC)
Stratum
Het Informatie- en Advies Centrum (IAC) Stratum is de plek
waar ouderen vanaf 55 jaar terecht kunnen voor informatie op
onder meer financieel en sociaal gebied. Het centrum wordt
bemand door mensen met een luisterend oor en een helpende
hand. Het IAC heeft enige tijd terug “klussendienst” opgericht,
voor hand- en spandiensten in Stratum.
Op het IAC werken vrijwilligers
(seniorenvoorlichters), die
begeleid worden door
beroepskrachten
(ouderenadviseurs). Wij zoeken
nog enkele mensen die interesse
hebben ons team
seniorenvoorlichters te
versterken.
Het IAC heeft een
informatiebalie waar u terecht
kunt voor een persoonlijk
gesprek en/of voor brochures.
U kunt ook telefonisch contact
opnemen of gebeld worden.
Wij bellen u wanneer u behoort
tot de leeftijdscategorie tussen
60 en 75 jaar. Bent u ouder dan
75 jaar, dan kunnen wij u thuis
bezoeken om uitleg te geven
over allerlei zaken. Hierover
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nemen wij vooraf met u
telefonisch contact op. U kunt
ook zelf met ons contact
opnemen of bij ons langskomen.
Heeft u geen vragen, maar bent
u bereid en in staat om handen spandiensten te verrichten,
dan kunt u ook bellen. Wij
horen graag van u.
IAC Stratum
Jaguarstraat 2
5646 CR Eindhoven
Telefoon: 040-2384430 (op
maandagmorgen, donderdagmiddag en vrijdagmorgen), of
telefoonnummer 040-2385464
(vragen naar Lin Franssen).
Ook kunt u informatie vragen
bij Sjef Vrijken

Nummer 33, juni 2001

Eijerven maakt
bezwaar tegen
hondentoilet
In het huis-aan-huisblad Groot
Eindhoven van 4 april jongstleden
publiceerde de gemeente de
geplande locaties voor de nieuwe
hondentoiletten in Eindhoven. In
deze planning is een locatie
opgenomen aan het park bij het
Eijerven. Het hondentoilet is
gesitueerd tegenover de ingang
van het kerkhof. In een door alle
omwonenden ondertekenende brief
aan de gemeente is bezwaar
gemaakt tegen het aanwijzen van
de locatie Eijerven als hondentoilet.
De publicatie maakt melding van
een aantal criteria waaraan de
locatie moet voldoen. De
voorgestelde locatie ligt echter
dicht bij de woningen van de
omwonenden en tevens aan het
park dat intensief als speelplaats en
ligweide wordt gebruikt. De
ingang van het hondentoilet is
volgens de situatieschets
gesitueerd aan dit park. Hierdoor
zal het park als aanlooproute
dienst gaan doen, wat de overlast
van honden in dit park alleen maar
zal vergroten. Na de inrichting van
het park hebben bij de ingangen
verbodsborden gestaan die
duidelijk maken dat het park voor
honden verboden gebied is. Deze
borden zijn al snel ontvreemd, de
hondenvrije status van het park is
daarmee echter niet ongedaan
gemaakt.
Maar buiten de criteria die de
gemeente hanteert vinden de
omwonenden - vrijwel geen van
allen hondenbezitter - maar ook het
bestuur van de begraafplaats St.
Jozef-Tivoli het niet terecht de
lasten van de vervuiling door
hondeneigenaren te moeten
dragen. Zij vrezen voor stank- en
geluidsoverlast en een aantasting
>>
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van het aanzien van het park en de
begraafplaats. Ook plaatsen zij in
hun brief vraagtekens bij de
hygiëne omdat kinderen uit het
park mogelijk ook daar gaan
spelen.

Wilt u meer weten over het beleid
van de gemeente aangaande
hondentoiletten? Kijk dan op de
website van de gemeente
(www.eindhoven.nl) en zoek op
'hondentoilet'. U komt dan uit bij

een officiële publicatie van 4 april,
waarin onder meer wordt
omschreven aan welke criteria een
hondentoilet moet voldoen.

Locaties
hondentoiletten

t.o.v. bejaardenhuizen, scholen etc.
Indien hieraan niet kan worden
voldaan, dient extra aandacht te
worden besteed aan de inpassing
van het hondentoilet in de
omgeving;
* minimale oppervlakte 64 m2;
bereikbaar voor gemotoriseerd
verkeer in verband met onderhoud
en beheer.

termijn is eenieder in de
gelegenheid om schriftelijk te
reageren. De schriftelijke reactie
moet worden gezonden aan de
directeur van de dienst Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer, postbus
998, 5600 AZ Eindhoven.
Na afloop van de ter inzage
legging stellen burgemeester en
wethouders, rekening houdend
met de binnengekomen reacties, de
locaties voor hondentoiletten
definitief vast. Verwacht wordt dat
de eerste hondentoiletten voor de
zomervakantie van 2001 worden
aangelegd.

Ter inzage
Op 13 februari 2001 hebben
burgemeester en wethouders besloten de voorgenomen locaties
voor hondentoiletten in Eindhoven
ter inzage te leggen. Om de
hondenpoepproblematiek beheersbaar te maken worden in totaal 66
locaties aangewezen, waarvan 16
bestaande en 50 nieuwe locaties.
De locaties zijn zo evenwichtig
mogelijk over de diverse stadsdelen verdeeld. Uitzondering
hierop vormt het gebied
Vaartbroek / Heesterakker / Bokt.
Met de wijkraad van dit gebied is
afge-sproken dat in dit gebied de
huidige locaties voorlopig blijven
gehandhaafd en de wijkraad uiterlijk in het 4e kwartaal van 2002 met
voorstellen komt om uiteindelijk
twee hondentoiletten te handhaven
c.q. realiseren. Bij de locatiekeuze is
zoveel mogelijk rekening gehouden
met de volgende
randvoorwaarden:
* de locatie moet technisch en
sociaal veilig zijn;
*goede bereikbaarheid voor
voetgangers;
* voldoende openbare verlichting
in de omgeving;
* centraal in de buurt gelegen;
* indien mogelijk bestaande
hondentoiletten handhaven;
* zover mogelijk van woningen,
speelplaatsen en ligweiden, met
speciale aandacht voor de ligging

De nota 'Locaties hondentoiletten'
ligt van donderdag 5 april tot en
met vrijdag 4 mei a.s. ter inzage in
het Informatiecentrum van het
Stadskantoor, bij de sector Bouwen Woningtoezicht van de dienst
Stedelijke Ontwikkeling en Beheer,
in het stadsdeelkantoor Tongelre
en in het Stadsdeelkantoor
Woensel-Zuid. Vanaf maandag 9
april ligt het voorstel ook ter inzage
in het stadsdeelkantoor Strijp.
Gedurende bovengenoemde

Locaties

In onderstaand overzicht worden
per stadsdeel de voorgenomen
locaties voor hondentoiletten
genoemd.

Centrum

De Bergen Smitsstraat / Sint
Catharinastraat 1

Stratum

Irisbuurt A. van Cortenbachstraat *
Rochusbuurt Hertog Hendrik van
Brabantplein 1
Tuindorp Burghplein 1
Heistraat Dophei 1
Kerstroosplein Kerstroosplein 1
Gerardusplein Gladiolusstraat 1
Burghplan Caspar Netscherstraat 1
Sintenbuurt Thom. à
Kempisln/Van Ennettenstraat 1
Tivoli Arnaudinaplein * 2
Gijzenrooi Eijerven 1
Nieuwe Erven Mimosalaan 1
Kruidenbuurt Lavendelplein * 2
Lees verder op pag. 12
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Inloopavond gehouden over
30 km-gebieden in Stratum
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uitmaken van verblijfsgebieden en
welke wegen verkeersader zijn. Op
17 maart jongstleden heeft het
college van burgemeester en
wethouders besloten om voor alle
verblijfsgebieden een
maximumsnelheid van 30 km/uur
vast te stellen.

In het kader van het project "Duurzaam Veilig Verkeer" is de gemeente
van plan grote delen van Stratum in te richten tot 30 km-gebied.
Hierover is tijdens een inloopavond op maandag 28 mei jongstleden in
het Wiro-gebouw aan de St. Wirostraat 2 informatie verstrekt. In de loop
van dit jaar zullen soortgelijke inloopavonden ook elders in Eindhoven Dit bericht is een bewerking van een
persbericht van de gemeente van 23
worden gehouden.
mei jongstleden
verblijfsgebieden (30 km/uur). Op
Verschillende wijken zullen
de kruisingen van de verkeersaders
voorzien worden van
moet de voorrang met borden of
verkeersborden met de maximum
andere voorzieningen worden
snelheid van 30 km/uur. Verder
geregeld; de laatste maanden zijn
zullen tussen 2001 en 2004 op een
hiertoe ongeveer veertig kruisingen
beperkt aantal locaties
in Eindhoven aangepast.
snelheidsremmende maatregelen
Realisatietermijn 30 kmDaarnaast zijn er nog andere
worden genomen. Is uw straat nu
en 60 km-projecten met
maatregelen getroffen, zoals de
reeds voorzien van
een jaar verlengd
snelheidsremmende maatregelen of regeling 'Bromfiets op de rijbaan',
uniformering van
kent de straat slechts een beperkte
Gemeenten, waterschappen en
voorrangsregelingen op rotondes
lengte, dan mag u ervan uitgaan
en invoering van de maatregel 'alle provincies in heel Nederland zijn
dat er weinig tot niets zal
bezig met het omvormen van
verkeer van rechts voorrang' per 1
veranderen. Met de te nemen
wegen binnen de bebouwde kom
mei jongstleden. Naast deze
maatregelen zal de gemeente zich
maatregelen die betrekking hebben tot 30 km-gebied en buitenwegen
concentreren op de vroegere wijktot 60 km-gebied. Het Rijk heeft
op het verkeerssysteem zijn
en buurtontsluitingswegen, waar
in het kader van het
afspraken gemaakt over de
nu een snelheid van 30 km/uur
intensivering van verkeerscontroles Startprogramma Duurzaam Veilig
moet gaan gelden.
een bijdrage in de kosten
en verbetering van
toegezegd tot een bepaald
verkeerseducatie
en
-voorlichting.
Duurzaam Veilig
maximum per wegbeheerder. Een
Al
deze
maatregelen
moeten
ertoe
Duurzaam Veilig heeft tot doel de
van de voorwaarden was dat de
leiden
dat
in
het
jaar
2010
het
verkeersveiligheid te verbeteren.
projecten uiterlijk in 2001
aantal
gewonden
in
het
verkeer
Daartoe zijn landelijke afspraken
gerealiseerd zijn.
met 40% is afgenomen en het
gemaakt over een uniforme
aantal
dodelijke
slachtoffers
met
inrichting van wegen. Er worden
Uit tussenrapportages komt naar
50% ten opzichte van het peiljaar
maatregelen getroffen om de
voren dat de projecten voortvarend
1986.
openbare ruimte zodanig in te
worden aangepakt. Maar ook bleek
Op
20
december
1999
heeft
de
richten dat een duidelijk
dat veel wegbeheerders in tijdnood
gemeenteraad
van
Eindhoven
onderscheid wordt gemaakt tussen
zouden komen.
vastgesteld
welke
wegen
onderdeel
verkeersaders (50 of 70 km/uur) en
Daarom heeft de minister van
Verkeer en Waterstaat, na overleg
met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, de Unie
van Waterschappen en het
Interprovinciaal Overleg besloten
de termijnen voor de realisatie en
de financiële afhandeling van 30
km- en 60 km-projecten met een
jaar te verlengen. Om in
aanmerking te komen voor
subsidie moeten de betreffende
projecten dus eind 2002 gereed
zijn. De wijziging van de 'Regeling
duurzaam veilig' is gepubliceerd in
de Staatscourant van 11 januari
2001 (nr. 8).
Meer op http://www.veiligverkeer.nl/
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Vervolg van pag. 9

Tongelre

Lakerlopen Tongelresestraat * 1
Jacob Marisplein * 1
Doornakkers-West Tafelbergstraat *
R. v.d. Weydenstraat * 1
Doornakkers-Oost Cornelis de Vospad * 1
Muschberg Broekakkerseweg 1
't Hofke Muschbergweg 1
Woensel-Zuid
Limbeek Roosje Vosstraat 1
Hemelrijken Nieuwe Fellenoord 1
Kaneelstraat / Van Kinsbergenstraat 1
Gildebuurt Visserstraat 1
Groenewoud Pieter Zeemanstraat * 1
Minckelersplein * 1
Kronehoef Drapenierstraat / Kaarderstraat * 1
De Barrier Pastoor Van Arsplein 1
Mensfort Willem van Kesselstraat 1
Rapenland Tetrodestraat 1
Generalenbuurt Generaal Marshallweg 1
Oude toren Byrdstraat 1
Oude Gracht Polluxstraat 1
Prinsejagt Bakhuizen v.d. Brinkln/Van Meterenstrt 1

Woensel-Nrd

Jagershoef Koning Arthurlaan 1
Vlokhoven Vlokhovenseweg 1
Volkerak 1
Gunterslaer Fransebaan 1
Spaaihoef Savoiepad 1
Hoeven Savoiepad 1
Woenselse Heide Veluwelaan 1
De Tempel Neerpeltlaan / Antwerpenlaan 1
Blixembosch-West Aanschot 1
Blixembosch-Oost Koningskinderen / Philipswijk 1
Eckart Meteoorstraat 1

Strijp

Eliasterrein Wouter Hollemanplein 1
Philipsdorp Klimoplaan * 1
Schouwbroek Boegstraat 1
't Schoot Populierenweg / Kleinakkerweg 1
't Ven Hugo de Grootplein 1
Lieveevendandaal Lialseweg 1
Drents Dorp Gelderlandplein 1
Halvemaanstraat / Meidoornstraat 1
Schrijversbuurt Jan v.d. Nootstraat 1
Oude Spoorbaan Frederik Hendrikplein 1
Genderdal Mendelssohnlaan * 1
Blaarthem Offenbachlaan 1
Rapelenburg Bayeuxlaan / Genneperweg 1
Bennekel-Oost Van Beethovenlaan 1
Bennekel-West Tinelstraat * 1
Genderbeemd Oudaen 1
Hanevoet Keverberg / Oldengaarde 1
De met een * aangegeven locaties zijn bestaande en te
handhaven h-ondentoiletten. De getallen geven het
aantal aan.
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- ingezonden artikel Beste bewoners van Eindhoven,
Tegenwoordig zijn er veel buurten, wijken en straatverenigingen die via het Internet hun leefomgeving
belichten. Ook individuen maken pagina’s waarop zij
hun beleving van Eindhoven als stad en regio tegen
het licht houden, soms is dit lovend en dan weer
kritisch. Iedereen heeft zo een eigen mening over de
lichtstad.
Sinds kort is er een Internet site waarop al deze
adressen worden verzameld, ter verduidelijking
vermelden wij dat dit geen commerciële pagina’s zijn,
en zijn wij op zoek naar nog meer pagina’s. Het doel
is een verzameling van verwijzingen te verkrijgen
waarop Eindhoven word beschreven door de ogen
van haar bewoners. Heeft u zo’n pagina of site onder
uw beheer dan vernemen wij graag het adres, weet u
van het bestaan van een pagina af dan vernemen wij
ook graag dit adres.
U kunt ons vinden via:
http://bewonder.nu/eindhoven of
http://www.eindhovenaar.nl
Schriftelijk kunt u ons bereiken via Postbus 2305, 5600
CH, Eindhoven.
Wij hopen op uw medewerking
Met vriendelijke groeten,
De Eindhovenaar”

Tientjesleden zijn nog steeds
welkom!

Meld je aan via
ledenadmin.gijzenrooi@onsadres.nl
of bel even......
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Een sportieve start
Het Stadsdeelkantoor Stratum zit vanaf najaar 2001 op de plaats waar
nu nog de gymzaal in de St. Wirostraat staat. Dan is de missie "dichter
naar de burger" eindelijk fysiek vertaald. Eindelijk, want hoewel het
Stadsdeelkantoor al vanaf 1 april 2000 officieel draait, leidt het tot nu
toe een "verborgen" bestaan.
Het vinden van een locatie was
een moeilijke en langdurige
onderneming. In eerste instantie
hadden we vrij snel (mei-juni
2000) een pand gevonden: een
voormalige basisschool aan het
Kerstroosplein. Maar, vrij onverwachts, vond de Dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen de
locatie uiteindelijk toch geschikter
voor een onderwijsvoorziening.

Toevallig liepen we tegen de
gymzaal in de St. Wirostraat aan.
Het gebouw was van "ons" en
omdat de gymzaal minimaal in
gebruik was, lag hier een
mogelijkheid. In januari 2001 is
een sloopvergunning
aangevraagd die inmiddels
verkregen is. We zitten nu in de
fase dat we de offertes ontvangen
van noodunits.

We moesten dus op zoek naar
een ander onderkomen. Een
moeilijke klus in een tijd dat de
economie hoogtij viert en grote,
geschikte panden in een stadsdeel
zoals Stratum niet voor het
oprapen liggen.

Na het bestellen van de units
wordt de bouwvergunning
aangevraagd. Daar staat een
periode van 16 weken voor. Tel
vanaf eind mei 4 maanden erbij
en we zitten in september. Dan
pas komt er echt schot in de
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verhuizing. Op termijn zouden
we graag met partners (denk aan
politie, Civic Center etc.) in de
Tivolikerk willen zitten.
Op een herkenbare, centrale,
goed bereikbare plaats. Maar dan
spreken we al snel over een
periode van 3 tot 4 jaren. Zo ver
is het nog niet. Ondertussen zijn
wij bezig om de gymzaal te
vervangen door een tijdelijk
kantoor. We starten dus laat,
maar wel op sportieve grond!
Ondanks onze verhuisperikelen
zijn wij op werkdagen, maandag
t/m vrijdag, bereikbaar tussen
9.00 en 16.00 uur op het
Stadskantoor aan het
Stadhuisplein. Maar de meest
simpele ingang blijft natuurlijk
onze secretaresse 040 - 238 26 19
(tussen 9.00 -17.00 uur).
Jan-Willem van den Enden
Communicatieadviseur
Stadsdeelkantoor Stratum

De oude gymzaal aan de Wirostraat, die gaat plaatsmaken voor de tijdelijke behuizing van Stadsdeelkantoor Stratum. Uiterst
links, half verscholen achter de bomen, staat het Wirogebouw.
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